Innspill fra elever Rørvik skole

Fra kommunen: Martin Øie Lauten, Dag Roar Opdal

Elvene hadde på forhånd satt seg litt inn i begrepene knyttet til samfunnsplan.
Drøftet sammen med elevene begrepene samfunn og plan. Mange gode innspill som gikk på
at der folk er samlet så får vi et samfunn. Vi må derfor ha planer og regler som gjør det mulig
å være i lag.

Hva skal til for at du trives på skole og i fritiden




























Skatepark
Triksepark
Trampolinepark (Rush)
Basketball
TV på bussen
Gokartbane
Tillatt med mobil på skolen (Kommentar fra en elev: Det har ikke samfunnet noe
med - det er det rektor som bestemmer!)
Burger King, McDonalds, Big bite, Starbucks cafe, asiatisk butikk, Bobletea Shop
(cafe), Donutshop, Elkjøp, Power
Tilrettelagte fiskeplasser
Leksefri skole (Kommentar fra en elev: Jeg synes lekser kan være litt artig. Andre
på den gruppen stilte seg tvilende til det.) (Flere elever skriver leksefri skole)
o Flertallet av elevene skriver leksefri skole
Lekeland
Telefon i friminutter
7D Kino
Mindre mobbing
Utebasseng og inne basseng med 3m, 5m, 7m og 10m
Butikker som glitter
Jeg går på handball og på turn
Flere nye benker
At 5-10 trinn kunne kjøpe mat i kantinen
Lære koreansk på skolen
Få klatrestativ og tv på bussen
Teknomuseum
NASA på skolen
Lov å spise og drikke på bussen
Flere ting til å hjelpe andre som er syke
Leksehjelp
















































Cafe på skolen
Deltar ikke på fritidsaktivitet på fordi jeg ikke vil
Lov med mobil på skolen
Sykehus
Jeg deltar på idretter hele tiden på grunn av at jeg ikke skal sitte hjemme
Mer engelsk på skolen
Er ikke med på så mye fritidsaktivitet fordi jeg vet ikke
Jeg liker å leke elefantball
Ikke skole på onsdager
Snop på skolen
Jeg liker friminutt hvis det blir sol og varmt
Begynne skolen 10:45 og slutte 13:30
Jeg liker å holde på med noe istedenfor å sitte på telefonen hele tiden
Nytt basseng som er lengre og bredere
Spiller fotball fordi det er gøy
Flere fotballbaner og mindre lekser
Jeg deltar på fritidsaktiviteter fordi det er bedre enn å være lat og det er artig.
Kortere skoledager
Deltar på handball
At skolen starter en halv time tidligere og leksefri skole
At mattilsynet er en runde i året på rideskoler
Jaktkurs
Høyere utdanning
Påbudt at man må gå til frisøren en gang i året
Ungdomsklubb
At det skal være stille kl. 22.00 i gatene
Postle center (gambling hall)
Deltar på turn fordi jeg liker å bruke energi
Foam pit i turnhall
Cross bane
Deltar på turn fordi det er gøy
Svømmebane som er større i bredde
Jeg ønsker en fritidsaktivitet der man lager mat
Jeg ønsker at det skal bli mulig å gå flere skolelinjer, eks idrett
Starte skole tidligere og leksefri skole
Stor fotballbane
Deltar på fotball, handball og svømming
Opprettholde Nærøysund fyr som en fiskeplass
Like å fiske fra båt
Kan delta på aktivitet hvis vi har en go-kart bane, for orker ikke å delta på
fritidstilbud i dag da det ikke er noe som er gøy
På fritiden spiller jeg fotball, og kanskje en fotballbane på Løvøya hadde vært flott
Fritidsaktiviteter er gøy
Mer klasseturer
Lage asfalt på BMX banen
At vi kan ha mobiltelefon i friminuttet
Være snille mot hverandre


































 Jeg ønsker mer leker på skolen
 Flere uteaktiviteter i fritiden
 Jeg deltar i korps fordi det er gøy å lære nye ting
 Flere felles ting på skolen
 At kommunen får noe til slik at folk kommer flyttende hit
 Jeg ønsker flere fritidsaktiviteter
 Jeg rir i noen helger fordi jeg elsker hester
 Kjepphest klubb burde vi gå på
 Mer morsomme timer
 Nytt og større basseng
 Jeg synes det er litt kjedelig i friminuttene på skolen
 Flere skoleturer
 Flere aktiviteter på skolen
 Sangkonkurranse
 Ridesenter nærmere Rørvik
Kjepphest er god trening Jeg er med på idrett. På fritiden er det fotball og handball
Rush trampolinepark
H&M
Hockey
Ikke lekser / leksefri skole
Asiatisk butikk
Design og handverklinje på YNVS
Crossbane
Ikke modulfri skole
Crossbutikk
Fikse den gamle fotballbanen
Innendørs skatepark
Bowlingbane på Rørvik
Egne klasserom
Rush på Rørvik
Normal Rørvik
Mere leker på skolen
El-sparkesykkel i byen vår
Oftere mat på skolen
Jeg trives på begge steder, men mest på fritiden
Tyggegummi på skolen
Turn og handball
Gratis idrettsutstyr og klær til barn
Idrettslinje på YNVS
Lov med mobil på skolen
Mer butikker
Butikken Normal
Det er mat i skolen
Mindre skoletimer
Mer ting ute
Hele klasserom
Teater
















































Jeg går på fotball og handball for jeg synes det e artig
Godteributikk på Rørvik
Luer og hetter inn på skolen
Gratis idrettsutstyr og klær
Skatepark istedenfor ramper
Butikken WOW
Skihoppbakke
At vi har litt mer uteleker som klatrestativ, skatepark og føyser (stor huske)
Høyt og lavt
Jeg går på svømming, handball, piano og korpsrekrutt
Jeg liker å spille handball fordi jeg liker lagsporten og å svømme
Flere kortdager
Flere videregåendelinjer
Leksefri skole
Butikken Normal
Jeg liker å delta på svømming
Etter skole går jeg med vennen min på svømming
Jeg liker at vi på skolen skal være glad og snill med hverandre
At vi kan bruke mobiltelefon i friminuttene
Et treningsstativ
Nytt huskestativ i parken
Svømming – fordi jeg liker å være i vann
Handball fordi jeg liker å kaste ball og være med på kamper
Kunst og design – jeg liker å sy og jeg liker å lage nye ting
Bedre ramper
Mer gym
At vi skal ha en dag fri fra skolen
Nye ramper
Nyere skolefrukt
Større hyller
Deltar ikke på fritidsaktivitet fordi jeg var med på svømming og jeg ville ikke være
med mer
Ikke lekser, lydtette toaletter og klatrestativ
Sykkelskur med tak
Jeg går på handball fordi det er gøy
En stor zipline
Butikken WOW
Større sklie i bassenget
Klatrestativ for større barn
Bølgebasseng
Badeplass
Bedre vannsklie
Større svømmehall
Plass der El-Sparkesykler kan stå når du er på butikken
Jeg går på turn, svømming, fotball og handball fordi det er gøy
Burger King
Få bedre skolemiljø






























Billigere flybilletter
Spillehall
Rampepark
Ja, fordi det er gøy
Basketbane
Leksefri skole fordi jeg stresser litt med det
Fotball på vinteren så vi kan spille innendørs
Jeg er med på fritidsaktiviteter fordi det er gøy
Jeg deltar i fotball, handball, svømming, turn og badminton
Jeg har treninger hver dag uten lørdager
Større sklie i basseng
Ny sykkelbane
Bruke telefon i friminuttet
Gokartbane
Bob bane
Mega rampe
10- meter i basseng
Jeg går på karate fordi jeg liker det
Større sklie i basseng
Skibakke
Basketball bane
Jeg går på fotball fordi jeg synes det er gøy
Basketballbane fordi det er gøy
Kanskje litt bedre uteleker som amerikansk fotballbane
Det har vært gøy med gokartbane
Jeg går på fotball, handball, kunst og design fordi jeg liker å sy og spille handball
Jeg vil ha amerikansk fotball på skolen, og på fritiden vil jeg ha gokart og stupebrett
Jeg deltar på svømming, handball, litt fotball og kulturskole. Jeg er med fordi jeg
synes det er morsomt

Hva er bra med den plassen du/dere bor?














Svømmebasseng, amfi, katter og høner
Over trolske gutter er ikke bra
Mange boliger
Basseng
Bor på en plass der landet er fritt
Mange snille folk
Mange lekeplasser vi kan leke på
Vi kan fiske her
Stor fotballbane
Har penger til å kjøpe det man trenger
Lite sted og lett å komme seg rundt
Fotballbanen og idrettslagene
Skolen
















































Det er ikke mye bråk
Lite mobbing
Fin natur
Kulturen
Flinke til å plukke søppel
Ingen bor på gaten
Senter i kommunen
Ridested
Litt fritidsaktivitetene
Det er ikke bra at det er for mye biler
Lite lekser
Det er en fin by
Det burde vært lov med kjæledyr på skolen, eller en dag i året hvor man tar med
kjæledyr
Det er bra at det er skole
Legekontor og tannlegekontor
Ny idrettshall
Svømmehall
Mange turløyper i fjellet
Mange butikker
Husplass
Bilvask
Candy
3 for 2 tilbud
Masse øyer
Katter
Venner
Lærere
Havet
Restauranter
Rørvik er en bra plass å gå
At det er bra å sykle
God plass
Rørvik er en liten by med korte avstander
Natur
Oss
Utsikt
Elgjakt
Naboer klager ikke
Snille naboer
At vi har frisører
Snille folk
At vi har Noras
Bra at vi har fotballbane
Byåsen – jektløpet
At vi har svømmehall
Fritidstilbudene som sport og musikk

















































Bra med småbåthavn, men burde være større og tilrettelagt for større båter
Strendene
Bevarer gamle bygninger
Kort vei til alt på Rørvik
Bra med lysløypa og mange turområder
Bra med fortau
Kysten må ikke ødelegges
Kjenner mange
Bra med fiske og havområdene
Trygg trafikk
Norveg
At vi har fått et Amfisenter
ALT!!!
Det er en blanding av by og land
Veldig fin bru
Elsker naturen
VI har godt med transport eks, fly, båt og bil
Lite trafikk og vi har ro og fred
Nærøysund fyr
Vindmøllene
Det er bra vi har fotballbane
Bra vi har tilgang på god fisk
Nærøysundbrua
Candy
Kjøpesenter
Idrettshall
Hytte
Mange folk
Hus
Har et ønske om dans
Natur, turer på skolen
Kirke
Doktorkontor
At barn kan kjøpe energidrikker
Jul
Kai til båter
Restauranter
Har til 3m dype båter og 20m lange båter
Skole I-Pad
Klær
Nettverk
Senter
Butikker
Naturen
Fiskeoppdrett
Dansestudio
Telefon














At vi får ny idrettsbane
Stort basseng med sklie
Lysløype
Museet
Rørvik spektrum
Skolen
Hotell
Brillebutikk
Bokhandel
Buss
Hurtigbåt
Bunkers fra krigen

Hva kan du gjøre for å ta vare på miljøet?































Bli smartere
Gå ut mere
Bruke mindre bensin
Spis opp matrester – unngå å kaste mat
Kjøre mindre
Flere søppelturer – (turer for å plukke søppel)
Kaste mindre mat
Ikke kaste søppel i naturen
Kaste søppel der det skal kastes
Sykle til skolen
Gjenbruk
Ikke kaste søppel i skolegården
Ikke kaste søppel i naturen
Ikke kaste mat
Frys mat – ikke kast!
Ikke kaste søppel i havet
Ta mindre fly
Hvis du må kjøre – ta buss
Gå mer
Plukke søppel en gang i uken
Ikke kaste søppel i do
Plukke søppel før 17. mai
Resirkulere mer
Ikke lage flere fabrikker
Hjelpe planeten
Spare på miljø
Ta med deg maten din i stede for å kaste – smør lunch
Kjøre mindre
Ikke kjøp det du ikke trenger
Ta med søpla i sjøen
















































Unngå forsøpling
Se mindre på skjerm
Ikke kjøpe tre ifra regnskoger
Slutte å kaste søppel der det ikke skal kastes
Rydde naturen
Rytte i havet
Vi kan få de som hugger regnskog til å slutte på grunn av at det ødelegger for
dyrene
Ikke kaste søppel ute
Kjøpe mindre klær
Kjøre mindre bil
Ikke sløse med vann
Ikke kast mat
Plukke søppel
Ikke kjøpe mer enn man trenger
Lære opp andre
Crossere må bli elektrisk
Bruke mindre telefon
Solcellepanel
Vi kan resirkulere
El biler
Spis mer hav enn land
Ikke bomme på søppelkassa. Hvis du gjør det så legg det oppi
Ikke mat måkene
Slutt å hugge regnskog
Ikke kaste søppel i havet
Ikke kjøpe nye ting hele tiden
Ikke kjøpe mye kjøtt
Fiske mere selv
Du kan dyrke mer selv
Spis mer grønne varer
Ikke slippe ut gasser som ødelegger jorda
Ikke kjøre mye bil
Ikke kaste så mye mat
Fly mindre
Ta vare på miljøet
Sykle mye
Ikke kjøpe så mye klær, heller fikse klærne dine
Gå mer
Dyrere plastposer
At flere i skolen plukker søppel litt oftere istedenfor bare før 17.mai
Pant på sjampo og balsamflasker
Ikke forurens
Mere søppeldunker
Spis mer fisk
Kjøpe mer miljøvennlige produkter
Vær glad for det du har















Bruke handlenett
Ikke sage ned trær
Ikke kast ting du kan bruke flere ganger
Flinkere til å resirkulere
Bruke mindre plast
Bruke det vi har og ikke kjøpe / lage nytt
Bruke minst mulig bil og fly. Prøv å sykle / gå mer
Flergangsbruk på alt sånn at ting som noen synes er søppel kan være noens gull
Industrien må ta mye mer ansvar. Som oppdrettene sine båter, søppeltransport og
innsparing
Bruke mindre drivstoff av kull og olje
Vannkraft
Byttekvelder
Prøve å bruke mindre nye ting, og reparere ting

«Takk for at vi kan være med å bestemme»

